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ZAPISNIK 

 

9. dopisne seje redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce,  
 

v času od 16. 3. do 20. 3. 2020,  
ki je potekala preko elektronske pošte in telefonskih klicev  

 
Prisotni: Bojan Kristan, Boštjan Mulej, Franci Kapus, Matjaž Geršič, Matjaž Planinšek, Miha 

Gluščič, Nataša Muhovec, Rudolf Carotta, Špela Globočnik, Tatjana Justin, Zlatica Demšar,  
 
Redna seja, ki je bila načrtovana za 19. 3. 2020, je bila zaradi izrednih razmer COVID-19 
preložena do nadaljnjega, za potrditev določenih investicij pa je bila sklicana dopisna seja, ki je 
potekala preko elektronske pošte in preko telefonskih klicev od 16. do 20. 3. 2020. Sklicu dopisne 
seje ni nasprotoval noben član Sveta.  
Dopisna seja je vsebovala naslednji  
 
dnevni red: 
 

1. Ugotavljanje sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 9. dopisne seje. 
2. Potrditev predračunov za izvedbo naslednjih investicij:  

- postavitev nove spletne strani, 
- ureditev ogrevanja z IR paneli v poslovilnih vežicah na pokopališču, 
- nova omara z ogledali in ključavnicami v veliki sejni sobi. 

3. Predlog oprostitev najemnine za mesec april zaradi izrednih razmer. 
 

1. DNEVNI RED 
 

Sklep 60/9/D/2020 
Sprejme se predlagani dnevni red.  

 
2. POTRDITEV PREDRAČUNOV ZA IZVEDNO NASLEDNJIH INVESTICIJ: 

- postavitev nove spletne strani, 
- ureditev ogrevanja z IR paneli v prostorih mrliških vežic, 
- nova omara z ogledali in ključavnicami v veliki sejni sobi. 

 
Predlog o posodobitvi, oziroma postavitvi nove spletne strani je že od februarja 2019. Smiselno 
je, da se postavi popolnoma nova spletna stran, ki bo pregledna, uporabna in prijazna 
uporabnikom. Vključeno je tudi enoletno brezplačno gostovanje. Ponudbo so posredovali trije 
ponudniki, od katerih je glede na reference in ceno izbran ponudnik Kolomedia Jure Fundak s.p. 
Rok za izdelavo je do konca junija.  
Člani Sveta preko elektronske pošte in dva preko telefonskega klica potrjujeta naslednji 
 

Sklep 61/9/D/2020 
Člani Sveta soglasno potrjujejo izdelavo nove spletne strani KS Lesce in potrjujejo 
ponudbo ponudnika Kolomedia Jure Fundak s.p.   

 
Zaradi visokih stroškov porabe električne energije in nefunkcionalnosti sedanjega ogrevanja se v 
prostorih mrliških vežic uredi ogrevanje z IR paneli. Ponudnik za izdelavo, ki vključuje tudi 
garancijo je Ekosen, d.o.o. 
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Člani Sveta preko elektronske pošte in dva preko telefonskega klica potrjujeta naslednji 
 

Sklep 62/9/D/2020 
Člani Sveta soglasno potrjujejo izdelavo ogrevanja v prostorih mrliških vežic z IR paneli in 
potrjujejo ponudbo ponudnika Ekosen, d.o.o.  

 
V veliki seji dvorani je kot investicija predlagana izdelava in montaža novih omar, saj so obstoječe 
zelo dotrajane. Omare bodo opremljene s ključavnicami in ogledalom, vgrajenim na eno od kril, 
ki bo obstoječim uporabnikom omogočil tudi lažje vaje (folklora, Čupakabra …) Del omar bo 
namenjen tudi urejenemu arhivu Krajevne skupnosti.  
Kakovostno in cenovno najugodnejši ponudnik je Mizarstvo Rolk Boštjan Rolk s.p. Ogledalo ni 
vključeno v ponudbi je in dodaten strošek. Rok za izvedbo je do konca junija. 
 
Člani Sveta preko elektronske pošte in dva preko telefonskega klica potrjujeta naslednji 
 

Sklep 63/9/D/2020 
Člani Sveta soglasno potrjujejo izdelavo novih omar v veliki sejni sobi, vključno z ogledali 
in potrjujejo ponudbo ponudnika Mizarstvo Rolk, Boštjan Rolk s.p.   

 
 

3. PREDLOG OPROSTITVE NAJEMNINE ZA MESEC APRIL  
 

Glede na izredne razmere vezane na COVID – 19 predsednica predlaga, da se vsem najemnikom 
Miha Gluščič, Knjižnica A. Tomaža Linharta, Turistično Društvo Lesce, Telemach in Strunica za 
mesec april, zaradi izrednih razmer oprosti plačilo najemnine. O navedenem se obvesti 
najemnike.  
 
Dva od svetnikov sta nasprotovala predlogu, da sta v naveden ukrep vključena tudi Telemach in 
TD Lesce. Ostali člani sveta pa so k predlaganemu sklepu glasovali za.  
 

Sklep 64/9/D/2020 
Zaradi izrednih razmer COVID-19 se najemnikom: Mihi Gluščiču, Knjižnici A. Tomaža 
Linharta, Strunici, Telemachu in Turističnemu društvu Lesce oprosti plačilo najemnine za 
mesec april.  

 
Dva člana sta k predlaganemu sklepu delno nasprotovala, ostali člani pa so navedeno potrdili, 
zato se sklep razglasi kot sprejet.  
 
Druge razprave ni bilo, zato se dopisna seja zaključi 20. 3. 2020.  
 
 
           Tatjana Justin,  
            predsednica Sveta KS Lesce  
  


